
Vi har satt sammen et program med 
spennende kurs for hele tannhelseteamet.  

Steng klinikken og reis sammen på 
kurs! Nyervervet kunnskap kan deles 

på klinikken i ettertid. 
Dagen begynner kl 08.30 med en 

god kopp kaffe, registrering og besøk på 
utstillingen, der mange av våre leverandører 
viser nyheter og gode tilbud. Kl 9.00 starter 
kursene. Midt på dagen tar vi en pause med 

lunsj, kollegialt samvær og utstilling. 

BERGEN
Torsdag 
7. juni 

Plandent-
dagen

Arena for årets 
arrangement er som 
før, Scandic Bergen 

City hotell, 
Håkonsgaten 2-7, 

Bergen.  
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Bevegelse i Bergen torsdag  7. juni 
Arena for årets Bevegelse er 
Scandic Bergen City hotell, 
Håkonsgaten 2-7, Bergen.  

«God morgen Solstråle»
Vi begynner dagen med et felles inspirasjonsforedrag for alle 
kursdeltakerne om hvordan våre holdninger, vår motivasjon 
og vår arbeidsglede påvirker både kvaliteten på det vi gjør og 
at vi føler oss «gode nok» i hverdagen…… 

Med TROND EDVARD HAUKEDAL, psykolog, foredragsholder og forfatter. 
Har mottatt flere priser som kursholder. Tronds varemerke er kombinasjonen 
av faglig tyngde og en humoristisk og konkret fortellerstil gjerne betegnet som 
«storytelling», kombinert med mengder av positiv energi.  

Fifty shades of white for hverdagspasienten    
heldagskurs for tannleger kl 09.00-16.00

God morgen solstråle - felles inspirasjonsforedrag for alle kursdeltakere. Se omtale øverst.

Hvordan finne frem i materialjungelen?  
Hvordan velge det best egnede materialet til ulike indikasjoner?
- zirkonia, keramer, porselen, kompositt, bulk, etc.
Preparering, bruksområder og begrensninger. 
Valg av riktig sement og sementeringsmetodikk.

«Estetikk on a budget» 
Mange pasienter ønsker rimelige alternativer, og tannlegene bør også kunne tilby disse pasientene 
gode løsninger. 
Hvordan må jeg ta hensyn til både indikasjoner og økonomi innen fyllinger og protetikk?
Alternativer til de som velger å reise utenlands eller ikke har økonomi til anbefalt behandling.

Med JAN FRYDENSBERG THOMSEN, tannlege og ettertraktet kursgiver nasjonalt 
og internasjonalt. Han har holdt flere kurs for oss og får alltid gode tilbakemeldinger. 
Hans kurs gir matnyttig kunnskap som kan brukes på klinikken allerede neste dag. 
Jobbet på Colosseumklinikken med fokus på bittrekonstruksjon og estetisk 
behandling med keramikk og kompositt. Underviser på Universitetet i København 
og er visepresident i Scandinavian Academy of Esthetic Dentistry.

Kurset er godkjent med 6 timer i 
NTFs etterutdanningssystem. 



2Ren glede for deg og pasienten
heldagskurs for tannhelsesekretærer og tannpleiere kl 09.00 – 16.00

God morgen solstråle - felles inspirasjonsforedrag for alle kursdeltakere. 
Se omtale øverst på motstående side. 

God munnhygiene – et helsefremmende livsstilsvalg
 • Forebygging er nøkkelen til oral og generell helse
 • Verdien av god plakk-kontroll
 • Periodontitt – en risikofaktor for andre sykdommer
 • Teamwork

Med KARIN KARLSSON, tannpleier med lang erfaring i  privat- og offentlig 
praksis i Sverige. Jobber nå som Key Account Manager i TePe Nordic AB.

FOR SEKRETÆRER: Vedlikehold og hygienerutiner for 
roterende instrumenter og sterilens maskinpark 
Ved å ta vare på sine roterende instrumenter sikrer man god hygiene og lang levetid på instrumentene. 
Riktig bruk og vedlikehold av sterilens maskinpark er også viktig. Det er effektivt for personalet, 
gir trygghet og er god økonomi.  

Med DANIEL RULLI, service- och produktsjef W&H. Forelseser om hygiene, 
smittevern og instrumentkunnskap bl.a. i regi av Svenska Tandläkarförbundet 
samt sterilteknikerutdannelsen. Vinner av Svenska hygienpriset 2016. Medlem i 
Swedish Standards Institute TK-349 – Rengöring, desinfektion och sterilisering.  

FOR TANNPLEIERE: Maskinell depurasjon  
 • Moderne teknologier innen periobehandling: Piezon ultralydscaling, Perioflow og Airflow. 
 • Siste innen behandlingsform: GBT og forebygging/behandling av periodontitt, mucositt og  
  peri-implantitt med fokus på EMS sine teknologier.
 • Det vil bli mulighet for å prøve forskjellige teknologier på utstillingen. 

Med LINDA HOLSTAD KJØLSTADMYR, tannpleier fra UiO 1992, jobbet privat 
med perio i alle år, jobber nå for W&H som produktspesialist for EMS. 
Tatt videreutdannelse i tannpleie og helsefremmende arbeid, ferdig januar 2018.



Returadresse: 
Plandent AS
Postboks 6082 Etterstad
0601 Oslo

Praktisk informasjon
Utstillingen åpner kl 8.30.  
Mange leverandører stiller med demonstrasjoner og gode tilbud, benytt sjansen 
til gode kjøp. 

Priser: 
For Plandents private avtalekunder og offentlige koster heldagskurset kr 2200,-, 
for andre er prisen kr 3300,-. Kursprisen inkluderer lunsj og pausemat/ kaffepause. 

Påmelding:  
Bindende påmelding innen 25. mai på www.plandent.no . Ved avbestilling etter 
påmeldingsfristen refunderes ikke kursavgiften grunnet omkostninger knyttet til 
arrangementet. 


